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Staking onderwijs – woensdag 6 november

Agenda
5 nov.
6 nov.
20 nov.
3 dec.
5 dec.

Proefles Kix-dance (grp. 1 t/m 4)
Staking (school dicht)
Vergadering OV
MR vergadering
Sinterklaas op De Schakel

Roodvonk
Bij een aantal kinderen van onze school heerst
roodvonk. Roodvonk is een besmettelijke ziekte die
baby’s, kinderen en volwassenen kunnen krijgen.
Roodvonk komt vooral voor bij (kleine) kinderen,
die zich hierdoor erg ziek kunnen voelen.
Roodvonk is al besmettelijk voordat iemand vlekjes
krijgt. Thuisblijven helpt dus niet om te voorkomen
dat anderen ziek worden.
De eerste ziekteverschijnselen zijn hoge koorts,
overgeven, hoofdpijn en keelpijn. Dit merk je tussen
de twee en zeven dagen na de infectie. Daarna
komen er vlekjes die eruit zien als rood kippenvel.
De vlekjes voelen op sommige delen van het
lichaam aan als schuurpapier. Denk bijvoorbeeld
aan de nek, borst, onder de oksels, bij de ellebogen,
de liezen en aan de binnenkant van de dijbenen.
Roodvonk gaat vanzelf over, maar als je twijfelt is
het altijd goed om even contact op te nemen met
de huisarts. Doe dit bijvoorbeeld als je kind:
• een erg zieke indruk maakt
• klachten heeft die langer dan tien dagen
duren
• het benauwd heeft
• niet meer kan drinken of slikken
• opvallend kwijlt
• zijn mond bijna niet meer open kan krijgen

Zoals we u in de afgelopen twee Schakeltjes al
hebben medegedeeld, sluit basisschool De Schakel
zich aan bij de landelijke staking in het onderwijs.
Hierdoor zal de school op woensdag 6 november
gesloten zijn.
Waarom ondersteunen wij deze staking?
Er komt bij ongewijzigd beleid een groot tekort aan
leraren en schoolleiders aan. De Schakel is daar zeer
bezorgd over. Het is verbazingwekkend dat de
minister zegt dat de inspectie soepeler om zal gaan
met het niet invullen van onderwijsuren. Diezelfde
minister geeft in een krantenbericht aan dat de
inspectie ook soepeler om zal gaan met
onbevoegden voor de klas. De minister geeft
daarmee de boodschap af het lerarentekort
eigenlijk niet als serieuze kwaliteitsdreiging aan te
merken.
Wij vinden dat kinderen recht hebben op genoeg
leraren en op bevoegde leraren. En de schoolteams
hebben recht op bevoegde collega’s. Het dreigende
tekort wordt door het kabinet niet voldoende
serieus genomen. Ook bij de
begrotingsbehandelingen na de derde dinsdag in
september werd dit zeer pijnlijk duidelijk.
Wij begrijpen dat een dag staken voor u, als de
ouders van onze leerlingen wellicht
ongemak kan opleveren. Deze acties zijn ook zeker
niet bedoeld om u in een lastig parket te
brengen. Het gaat ons om de toekomst van het
basisonderwijs en om uw en onze kinderen.
We vragen hiervoor daarom nogmaals uw steun en
begrip.

Groep 8 naar Cambium De Waard
Dinsdagmorgen 5 november zal groep 8 een bezoek
brengen aan de Cambium Doedagen. Tijdens deze
Cambium Doe Dagen volgen we een aantal lessen
op het Cambium College.
Op locatie De Waard (vmbo-bb & vmbo-kb) maken
de leerlingen kennis met een drietal
profielafdelingen, bijvoorbeeld timmeren of het
restaurant. We gaan in de afdelingen praktisch aan
het werk. Het programma duurt ca. 3 uur. We
vertrekken om 8.30 uur en zullen om 12.00 uur
weer terug zijn op school. Rijouders zijn inmiddels
via onze klasse ouder geregeld, hartelijk dank!
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Jammen in de Pub

Proefles dans – dansschool Kix-dance

Zondag 2 november 2019
In The Sacred Heart Pub in Ammerzoden

Komende dinsdagochtend krijgen de kinderen van
de groepen 1 t/m 4 een proefles dans vanuit
dansschool ‘Kix-dance’.
Mochten de kinderen na deze proefles zin hebben
om nog meer te dansen, kunnen ze kijken op hun
website: https://dansschoolkix-dance.nl/

Jonge muzikanten laten van zich horen. O.l.v. Niek,
muziek docent klein koper van St. Caecilia
Ammerzoden. Pop, rock, spontaniteit en
improvisatie.
Jong en oud is van harte welkom!

TSO – vrijwilligers gezocht
Om ook in het nieuwe
schooljaar de TSO (het
overblijven) mogelijk te
maken, zijn er dringend
extra vrijwilligers nodig.
Op de laatste pagina van
dit Schakeltje is een oproep
voor extra vrijwilligers ter
ondersteuning van onze TSO
te vinden.
Mocht u iemand kennen dit dit wellicht leuk vindt
om te doen, zou het fijn zijn als u dit onder zijn of
haar aandacht brengt.
Bent u degene die wij zo goed kunnen gebruiken?
Of wilt u eerst wat meer informatie? Neem dan
contact met ons op via tso@kdvpippi.nl of bel
0640709505.
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